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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2021

V/v dạy học nội dung phòng, chống tham
nhũng; dạy học tích hợp nội dung học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, nhằm tiếp tục
nâng cao chất lượng việc dạy học đưa nội dung phòng chống tham nhũng (PCTN) và
dạy học tích hợp nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh vào các môn học có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các
đơn vị thực hiện các nội dung như sau:
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 982/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020
của Sở GDĐT về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục năm
học 2019-2020 và những năm học tiếp theo;
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng
dạy ở một số môn học và hoạt động giáo dục tại các trường trung học phổ thông
(THPT) và tổ chức dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh ở trường phổ thông phù hợp chương trình giáo dục phổ
thông 2018, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất người học.
- Trong tình hình dịch bệnh phải dạy học trực tuyến, tổ chuyên môn, giáo
viên xây dựng kế hoạch dạy học, nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép các nội
dung nêu trên vào môn Giáo dục công dân, các môn khoa học xã hội và hoạt
động giáo dục có liên quan, thực hiện chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện
của đơn vị, đội ngũ giáo viên và năng lực học tập của học sinh.
- Hội đồng bộ môn các cấp xây dựng chuyên đề để giáo viên tham gia
giảng dạy, trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm các nội dung này một cách thiết thực,
có hiệu quả.
Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, trường
phổ thông có nhiều cấp học thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Giám đốc ;
- Phòng, ban Sở;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
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